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Não há uma cidade de médio porte no interior do Estado de São Paulo que não conte com uma 
loja do Magazine Luiza. Grande estrela do varejo no Centro-Sul brasileiro, a rede de lojas 
precisa que todas as suas 352 unidades espalhadas por sete Estados sintam-se parte de um 
grande time, que com--par-tilhem os mesmos princípios, recebam as mesmas orientações da 
chefia e estejam dispostas a colaborar entre si. Não é um desafio trivial comunicar-se 
continuamente com uma organização desse porte. Para vencê-lo, a resposta da empresa foi 
arrojada: criou um canal corporativo de comunicação interna, mais especificamente uma TV 
corporativa, batizada, muito apropriadamente, de TV Luiza. 
 
"A TV Luiza foi criada em dezembro de 2005. Trata-se de um canal privado, transmitido via 
satélite, ao vivo. No momento, estamos com um programa semanal, que é divulgado para 
todos os colaboradores da empresa. A programação objetiva alinhar os valores, as decisões e 
as estratégias de nossa organização", explica Ivone Santana, gerente de relações institucionais 
do Magazine Luiza. Segundo ela, a TV empresarial foi o caminho escolhido para o incremento 
da comunicação interna da empresa pelas características positivas do veículo, que não são 
encontradas em outros meios, como jornais internos ou boletins. 
 
"As principais vantagens de uma TV corporativa são a proximidade, a interatividade e o 
alinhamento que propicia entre todos os funcionários da empresa. Os colaboradores enviam e-
mails, que são respondidos por nossas lideranças durante o programa", ressalta Ivone. Com 
48 anos de existência, mais de 10 mil empregados e faturamento previsto para este ano de R$ 
2 bilhões, o Magazine Luiza é o exemplo clássico de grande empresa brasileira que se vê 
diante do desafio de disseminar sua mensagem e suas orientações entre um mar de 
colaboradores e, em um segundo momento, também para seu imenso conjunto de clientes. 
 
Inúmeras companhias estão seguindo o exemplo do Magazine Luiza e povoando o mundo 
corporativo nacional de estações de televisão e de rádio empresariais, com suas tecnologias de 
difusão próprias e uma gama enorme de conteúdos, às vezes gerados pela empresa-mãe, às 
vezes por produtoras especializadas. Assim, nasce e se consolida todo um novo segmento no 
universo dos negócios da comunicação no país. 
 
PALAVRA DO CLIENTE 
 
Executivos do setor estimam que haja no Brasil um mercado em potencial para o crescimento 
das TVs e rádios corporativas formado por mais de 500 empresas, e que o segmento pode 
crescer 20% ao ano, em média, daqui por diante. Essas previsões otimistas são baseadas em 
relatos como o de Luiz Freitas, gerente de marketing da Sabó, fabricante de autopeças que 
aponta resultados animadores com a utilização de sua TV corporativa para trei-nar mecânicos 
espalhados pelo país. 
 
 Semanalmente, a empresa oferece cerca de uma hora e meia de orientação a 1,7 mil 
profissionais, em média, reunidos em 39 estabelecimentos de distribuidores da marca. 
"Embora estejamos somente há seis meses no ar, o nível de receptividade por parte dos 
profissionais que assistem às apresentações é altíssimo. Temos índices de "bom" e "ótimo" 
superiores a 90% das respostas dadas por esses mesmos profissionais presentes às reuniões. 
Melhor ainda, 47% das lojas que implantaram essa ferramenta de comunicação para servir de 
sala de aula para os mecânicos tiveram um aumento nas vendas das autopeças Sabó", revela 
Freitas, entusiasmado. 
 
Outra companhia que vem tendo uma experiência positiva com sua TV corporativa é a gigante 
AmBev, multinacional do setor de bebidas. 
 
A TV Ambev só faz crescer desde seu surgimento, há oito anos. Quem conta isto é Fred 
Boabaid, gerente de comunicação interna da empresa. "A TV AmBev foi criada em 1998 para 
ser um canal de treinamento das equipes de vendas que atuam nos Centros de Distribuição 



Direta (CDDs) e nas revendas. Inicialmente, a emissora ficava disponível em 377 salas de 
vendas e atingia um público de 9.760 vendedores", conta Boabaid. 
 
De acordo com o gerente de comunicação interna da AmBev, o canal era utilizado como 
ferramenta de treinamento dos funcionários da marca Brahma e, após a fusão com a 
Antarctica, passou a se chamar TV UA (Universidade AmBev). Nesse período, prossegue, tinha 
como principais características a capacidade de agilizar a disseminação de conhecimento, 
otimizar o tempo dos funcionários e unificar os processos de trabalho em toda a área de 
vendas da companhia. Em 2004, a AmBev decidiu ampliar a atuação da emissora e trocou o 
nome e o formato desse canal. Passou a chamá-la de TV AmBev e a utilizá-la também como 
uma ferramenta de comunicação interna, envolvendo funcionários e parceiros da companhia. 
 
Hoje, a TV atinge todas as operações da corporação no território nacional e transmite com 
maior eficácia e rapidez as informações da empresa e das suas marcas, além de reforçar os 
valores e a cultura da AmBev. "Atualmente, cada operação da companhia possui pelo menos 
uma sala com TV e um terminal para receber a programação via satélite. Na grade de 
programação, há treinamentos para as equipes de vendas, realizados todas as terças-feiras, 
exceto na terceira de cada mês, quando é transmitido o telejornal Gente AmBev no Ar, que 
tem 20 minutos de duração", detalha. 
 
 
CARACTERÍSTICAS INOVADORAS 
 
Uma TV ou uma rádio corporativas não são obrigatoriamente uma TV ou uma rádio 
empresariais. O termo "corporativa" refere-se a qualquer organização, como uma organização 
não-governamental (ONG) ou um órgão oficial, por exemplo, que possua sua própria rede de 
televisão ou de rádio. Uma das TVs corporativas pioneiras em nosso país, com mais de dez 
anos de existência, não pertence a uma indústria, mas a um hospital, revela o professor 
Vagner Anselmo Matrone, coordenador da área de rádio e televisão da Fundação Armando 
Álvares Penteado (Faap). 
 
"A TV do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, uma das primeiras emissoras corporativas do 
Brasil, surgiu com uma programação focada em informações sobre saúde e programas 
relaxantes para os pacientes", lembra ele, para quem outro equívoco a ser desfeito é comparar 
uma emissora corporativa a uma mera série de aparelhos de TV ligados em rede, transmitindo 
algum programa pré-gravado armazenado em DVD. 
 
"Um circuito fechado de TV não é uma TV corporativa. Ele é, no máximo, um embrião de uma 
emissora desse tipo", ressalta. Uma qualidade essencial de uma boa TV corporativa, segundo o 
professor, é "conter um conceito que norteie todo o desenvolvimento de uma emissora, desde 
o surgimento da idéia até o primeiro programa transmitido". Ele enumera outras qualidades: 
"deve-se também ter uma boa programação fixa, com conteúdo relevante para os objetivos da 
TV, e uma linguagem e identidade próprias que façam o canal reconhecível por seus 
telespectadores. Em suma, uma TV corporativa não deixa de ser uma estação de televisão 
completa, e como tal deve ser concebida e dirigida", explica. 
 
Vagner Matrone, além de professor, é o responsável pela TV Faap, a emissora da universidade, 
que iniciou suas operações há um ano, depois de um investimento estimado em pouco mais de 
R$ 2 milhões. A emissora surgiu como o desdobramento natural de uma outra iniciativa bem-
sucedida de comunicação corporativa da faculdade, a Rádio Faap. Ambas, TV e rádio, 
transmitem programação gerada pelos próprios estudantes e funcionam como um laboratório 
no qual os alunos podem conhecer na prática o funcionamento desses meios de comunicação. 
 
 
RAPIDEZ E SEGURANÇA 
 
Maurílio Malta, diretor operacional da Rodolink TV Corporativa, diz que "a TV corporativa é 
indicada para empresas que possuem pontos de geração de negócios distribuídos em 
localidades distintas e tenham a necessidade de se comunicar com rapidez e segurança, e ter 



uniformidade de linguagens e procedimentos". A empresa na qual trabalha faz parte do 
conglomerado Rodobens, que atua em áreas tão diversas como negócios imobiliários e 
comércio eletrônico. A Rodolink está há dez anos no mercado, sendo o braço do grupo voltado 
para a comunicação empresarial e foi uma das primeiras companhias a se dedicar ao negócio 
de TV corporativa no país. 
 
De acordo com ele, outro bom motivo para investir numa TV corporativa é a necessidade de 
treinar equipes, lançar produtos, campanhas ou mesmo difundir a cultura da empresa. Nesse 
caso, a TV corporativa elimina a necessidade do deslocamento de pessoal. "Por meio dela, a 
informação é propagada simultaneamente e de forma homogênea, evitando distorções na 
comunicação que seriam comuns na retransmissão de informações se estas fossem repassadas 
de pessoa a pessoa, em diferentes degraus", explica Malta. 
 
Por se tratar de uma ferramenta versátil, ela pode ser utilizada para uma gama enorme de 
tarefas que envolvem transmissão e recepção de conhecimentos. "Sempre que se queira que a 
informação chegue a cada colaborador, sem distorções, sempre que se queira preparar um 
funcionário que está a distância - para novas tecnologias ou para novos comportamentos -, 
estimular esse funcionário a produzir mais e melhor, fortalecer a cultura da empresa... pode-se 
utilizar a TV corporativa", ensina ele. 
 
É uma eficiente ferramenta de integração, treinamento e de equalização da informação, 
acrescenta. "Todo conhecimento gerado de um único ponto pode repercutir nas extremidades 
da organização da mesma maneira, e isso vale para treinamentos, lançamentos de produtos, 
campanhas de vendas, de incentivo, dentre milhões de outras oportunidades", diz o diretor 
operacional da Rodolink TV Corporativa. 
 
 
ESPECIALISTAS 
 
Embora algumas companhias de porte às vezes optem por montar equipes próprias para 
desenvolver seus canais corporativos, o mais comum é que ambas as tarefas - a criação do 
canal de tevê e a produção do seu conteúdo - sejam delegadas a terceiros,  explica Pedro 
Mantovani, coordenador de TV corporativa para clientes da Dtcom - Direct to Company S/A, 
empresa de comunicação e educação empresarial. 
 
"Geralmente, tanto a montagem quanto a administração de uma emissora corporativa são 
delegadas pela companhia interessada a um fornecedor terceirizado. Isto porque é um tipo de 
atividade que exige especialização e não faz parte do core business (foco de atuação) da 
empresa. Também os custos não justificam verticalizar as atividades de uma TV corporativa. O 
Brasil já possui muitas empresas especializadas nesse serviço", pondera Pedro Mantovani. 
 
A criação de conteúdo para TVs corporativas, que envolve a produção de vídeos institucionais, 
de treinamento, cobertura de eventos empresariais e também a geração de programas fixos, 
como telejornais internos das companhias, já formam um segmento empresarial sólido no 
país, segundo a Soft Cine e Vídeo, produtora de vídeos curitibana surgida em 1986. Osmar 
Correa, superintendente da companhia, diz que "algumas empresas optam por criar estruturas 
próprias de produção, mas a maioria prefere deixar essa tarefa para especialistas em conteúdo 
e criação de vídeos, mantendo entretanto o controle da pauta e da definição dos temas a 
serem abordados. A vantagem de terceirizar é que isso racionaliza investimentos".   
 
Fonte: Negócios da Comunicação, ano 5,  n. 25, p. 18-22, 2007. 
 


